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Opera i Rebild søndag d.8. august 2021 

Afrapportering, status og foreløbigt regnskab  

 

Efter COVID-19 aflysningen af Opera i Rebild i 2020 blev planlægningen og afviklingen af årets koncert præget af 
flere udfordringer. 

Indtil et par uger før koncerten var der stadig usikkerhed mh.t hvilke retningslinjer og begrænsninger, der skulle 
efterleves, hvilket afspejlede sig i en tydelig forsigtighed og tilbageholdenhed hos publikum og resulterede i et 
billetsalg, som ikke uventet var ca. 4-500 mindre end normalt.  

Når vi samtidig blev ramt af et sidste øjebliks afbud fra en af de bærende solister samt af et veritabelt skybrud under 
koncerten, var det egentlig imponerende at det lykkedes at gennemføre en koncert, som udløste 6 stjerner hos 
Nordjyske anmelder. Der skal på den baggrund sendes en stor honnør til alle de mange frivillige og den tekniske stab 
bag arrangementet, til solister, kor og orkester samt ikke mindst det store trofaste publikum, som trodsede 
vejrguderne, blev på pladsen og nød koncerten. 

På dagen blev det samtidig afsløret og markeret, at koncertens faste dirigent gennem mange år, Giordano 
Bellincampi, fra 2022 overtager posten som kunstnerisk leder af Opera i Rebild. Med sin baggrund og erfaring som 
international operadirigent er han den rette til at videreføre arrangementet efter Søren Steen Nielsen, som fortjent 
fik et stort og varmt bifald fra publikum for sin store indsats for Opera i Rebild’s høje kunstneriske niveau. 

Dermed er der taget et vigtigt skridt mht. at fremtidssikre Opera i Rebild, som understøttes af den nye 3 årige 
samarbejdsaftale med Rebild Kommune, som sikrer et solidt grundlag for økonomien samt af et glidende vagtskifte 
og styrkelse af organisationen bag foreningen med inddragelse af en række erfarne lokale kræfter. 

Årets foreløbige regnskab ender ikke uventet med et underskud på ca. 108.000 kr., som primært kan henføres til 
COVID19 situationen, som medførte et mindre publikumstal og en række ekstraordinære udgifter. Underskuddet er 
søgt dækket ind via Erhvervsstyrelsens ”arrangørordning”, som er etableret som støtte for større arrangementer 
under COVID19 pandemien. Vi forventer et positivt svar fra Erhvervsstyrelsen inden jul. 

 

Med venlig hilsen  

På bestyrelsens vegne 

Arne Arildsen 

Vedhæftet: 

- Foreløbigt regnskab 2021 
- Omtale og anmeldelse fra Nordjyske 

 


